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Digitālā termo-taimeris 

14.1500 

 

Specifikācijas: 
 Mērīšanas diapazons: 

-10°C ~ +200°C vai  +14°F ~+392°F 
 Precizitāte: ±1°C/±1.8°F 
 Izšķirtspēja: 0.1 
 Baterija: 1 x 1.5V "AAA" 

 

Īpašības: 

 Automātiska izslēgšana 

 Izvēle °F /°C 

 160 mm nerūsējoša tērauda zonde 

(devējs) 

 1 m karstumizturīgs kabelis 

 Mērījuma ilgums – 1 sekunde 

 Pulkstenis (12/24 st.), taimeris (līdz 24 

st.) 

 

Pirms lietošanas 
Atveriet bateriju nodalījumu.  

Ievietojiet bateriju nodalījumā.  

Aizveriet bateriju nodalījumu. 

 

On/Off 
Mērītāja ieslēgšana / izslēgšana 

 

Max/Min 

 Lai nolasītu maksimālo temperatūru 

jānospiež taustiņš MAX/MIN vienu reizi, 

uz displeja redzams uzraksts „MAX” 

 Lai nolasīt minimālo temperatūru 

jānospiež pogu MAX/MIN otro reizi, 

displejā redzams uzraksts „MIN” 

 Lai redzētu pašreizējo temperatūru un 

mitrumu jānospiež taustiņš MAX/MIN 

trešo reizi 

 Lai nodzēstu maksimālo un minimālo 

temperatūru mērījumus nospiest 

START/STOP taustiņu 3-sek., līdz MAX 

un MIN paradīs (---) 

 

  

 Pulksteņu uzstādīšana 

 Izvēlieties pulksteņa režīmu, 

nospiežot MODE. Turiet taustiņu 

MODE, lai ievadītu pulksteņa 

iestatījumu režīmu 

 Nospiediet HR-pogu, lai izvēlētos 

12-st vai 24-st formātu. Nospiediet 

START/STOP, lai apstiprinātu 

uzstādījumu. 

 Iestādīt tekošo laiku var, nospiežot 

HR pogu stundām un MIN pogu 

minūtēm. Nospiediet START/STOP, 

lai apstiprinātu uzstādījumu. 

 

MAX un MIN temperatūras signāls 

 Nospiediet ALERT pogu, lai 

izvēlētos temperatūras signāla 

režīmus (TEMP-SET): izslēgts 

(OFF), MAX vai MIN 

 Lai uzstādītu temperatūras robežu, 

nospiediet ALERT pogu, lai 

izvēlētos TEMP-SET (▲/▼) un 

palieliniet vai pazeminiet ar UP vai 

DOWN. 

 

Drošības prasības 

 Neuzglabājiet mērītāju blakus 

siltuma avotiem. Tikai sensors un 

vads ir karstumizturīgi. 

 Nekad neturiet zondi tieši virs 

liesmas. 

 Tīrīt sensoru ar mitru lupatiņu. 

Neiegremdēt kabeli ūdenī. Ūdens var 

iekļūt sensorā un tas var sabojāties. 

 Nomainiet baterijas, kad displejs ir 

gaiši pelēks vai brīdinājuma signāls 

skan salīdzinoši klusāk. 

 Precīziem mērījumiem zondei jābūt 

iegremdētai mērījuma  vidē ne mazāk 

par 10 mm. 

 Izņemiet baterijas, ja paredzēta 

mērītāja ilgstoša uzglabāšana. 
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